
DECYZJA RADY 

z dnia 19 stycznia 2010 r. 

ustalająca, czy Grecja podjęła skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 
27 kwietnia 2009 r. 

(2010/291/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 126 ust. 8 w związku z art. 126 
ust. 13 oraz art. 136, 

uwzględniając zalecenie Komisji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 126 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej państwa członkowskie zobowiązane 
są unikać nadmiernego deficytu budżetowego. 

(2) Pakt na rzecz stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu 
do zapewnienia solidnych finansów państwa jako środka 
służącego umocnieniu warunków stabilności cen oraz 
silnego, trwałego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu 
nowych miejsc pracy. Pakt na rzecz stabilności 
i wzrostu obejmuje rozporządzenie Rady (WE) nr 
1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia 
i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu ( 1 ), przy
jęte w celu zapewnienia szybkiej korekty nadmiernych 
deficytów sektora instytucji rządowych i samorządowych. 

(3) Przeprowadzona w 2005 r. reforma Paktu na rzecz 
stabilności i wzrostu miała na celu wzmocnienie jego 
skuteczności i podstaw gospodarczych oraz ochronę 
stabilności finansów publicznych w perspektywie długo
terminowej. W szczególności jej celem było, by na 
wszystkich etapach procedury nadmiernego deficytu 
w pełni uwzględniono kontekst gospodarczy 
i budżetowy. W związku z powyższym Pakt na rzecz 
stabilności i wzrostu zawiera ramy wspierające realizację 
polityki rządu mającej na celu szybkie przywrócenie 
dobrego stanu finansów publicznych z uwzględnieniem 
sytuacji gospodarczej. 

(4) W dniu 27 kwietnia 2009 r. Rada, działając na zalecenie 
Komisji, podjęła zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu usta
nawiającego Wspólnotę Europejską decyzję o istnieniu 
nadmiernego deficytu budżetowego w Grecji ( 2 ). 

(5) W dniu 27 kwietnia 2009 r. Rada, również na zalecenie 
Komisji, przyjęła na podstawie art. 104 ust. 7 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską zalecenie ( 3 ) skie
rowane do władz Grecji, w którym wezwała je do zlik
widowania nadmiernego deficytu najpóźniej w roku 
2010 poprzez obniżenie w sposób wiarygodny i trwały 
deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych 
poniżej 3 % PKB. W tym celu Rada wyznaczyła władzom 
Grecji termin na podjęcie skutecznych działań upływa
jący dnia 27 października 2009 r. 

(6) Żądane przez Radę postępy w zakresie usprawnienia 
gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych 
i sprawozdnia z nich, a w szczególności danych dotyczą
cych sektora instytucji rządowych i samorządowych, są 
niewystarczające. Ostatnia zmiana zgłoszenia 
z października 2009 r. nie została potwierdzona przez 
Eurostat w związku ze znaczną niepewnością co do 
danych liczbowych przekazanych przez władze greckie. 
Oczywiste jest, że stosowane procedury mające zapewnić 
szybkie przekazywanie poprawnych danych dotyczących 
sektora instytucji rządowych i samorządowych, wymaga
nych na mocy obowiązujących ram prawnych, są nieod
powiednie. 

(7) Ocena działań podjętych przez Grecję w celu korekty 
nadmiernego deficytu do roku 2010 w odpowiedzi na 
zalecenie Rady skierowane na podstawie art. 104 ust. 7 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
prowadzi do następujących wniosków: 

— po wydaniu przez Radę zalecenia na podstawie 
art. 104 ust. 7 w kwietniu 2009 r. władze greckie 
wdrożyły środki służące obniżeniu deficytu określone 
w ustawie budżetowej na rok 2009, w aktualizacji 
programu stabilności ze stycznia 2009 r. oraz 
w pakiecie dodatkowych środków polityki budże
towej z marca 2009 r. Pogorszenie warunków 
makroekonomicznych było wprawdzie głębsze niż 
zakładały władze, jednak stan finansów publicznych 
uległ dużo większemu pogorszeniu niż można by 
oczekiwać w związku z silniejszym niż przewidy
wane załamaniem koniunktury i stanowi to 
w dużym stopniu rezultat polityki budżetowej reali
zowanej przez rząd Grecji. W szczególności po 
stronie wydatków wykonanie budżetu na rok 2009 
wskazuje na znaczne przekroczenie planowanych 
wydatków w 2009 r., z czego ponad połowa przy
pada na wyższe niż zaplanowano wydatki na wyna
grodzenia dla pracowników i wyższe wydatki kapita 
łowe. Po stronie dochodów wykonanie budżetu 2009 
wskazuje na ważne braki w systemie poboru 
podatków, w tym lepszym egzekwowaniem prze
pisów podatkowych,
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— w dniu 25 czerwca 2009 r. władze Grecji zapowie
działy dodatkowe środki uznaniowe mające na celu 
obniżenie deficytu, których szacowany wpływ na 
budżet ma wynieść około 1¼ % PKB. Większość 
tych środków nie została jednak jeszcze wdrożona 
przez władze Grecji, przy czym środki rzędu 
1 punktu procentowego PKB miały charakter tymcza
sowy (środki jednorazowe) i służyć pozyskaniu 
dodatkowych dochodów, a tym samym były 
niezgodne z zaleceniami Rady odnośnie do zwięk
szenia dostosowania budżetowego w roku 2009 
przy pomocy środków o charakterze trwałym, 
głównie po stronie wydatków, 

— środki konsolidacji budżetowej wdrożone w 2009 r. 
są ponadto niewystarczające dla osiągnięcia w roku 
2009 docelowej wartości deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych w wysokości 3,7 % 
PKB. Nie stanowią one również odpowiedzi na 
problemy wynikające z nierównowagi zewnętrznej 
i pogarszającej się pozycji konkurencyjnej greckiej 
gospodarki, tak jak zalecała to Rada, 

— przewidywany znaczny wzrost relacji długu do PKB 
wykracza poza wpływ pogorszenia się sytuacji zadłu 
żenia netto sektora instytucji rządowych 
i samorządowych, wskazując na niewystarczające 
starania o kontrolę innych niż zadłużenie netto czyn
ników mających wpływ na zmiany poziomu zadłu 
żenia. 

(8) Prowadzi to do wniosku, iż znaczny spadek dochodów 
oraz znaczne przekroczenie planowanych wydatków 
doprowadziły do poważnego pogorszenia sytuacji 
finansów publicznych w Grecji w 2009 r., które można 
jedynie częściowo przypisać pogorszeniu warunków 
makroekonomicznych i które tym samym wynika zasad
niczo z niewystarczającej odpowiedzi władz Grecji na 
zalecenie Rady z kwietnia 2009 r. wydane na podstawie 
art. 104 ust. 7 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Grecja nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zale
cenie Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w terminie określonym 
w tym zaleceniu. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 stycznia 2010 r. 

W imieniu Rady 

E. SALGADO 
Przewodniczący
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